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Darbo grupė, sudaryta 2013 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiu
(toliau – Darbo grupė) pasiūlymams dėl ekonomiškai optimalaus ir vartotojams palankaus
apsirūpinimo elektros energija ir kitais energijos ištekliais parengti, atsižvelgdama į Darbo
grupės posėdžiuose institucijų ir ekspertų pateiktą informaciją ir analizę, teikia savo išvadas ir
pasiūlymus atsakingų institucijų sprendimams dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės
strategijos tikslinimo priimti.
Siekdama suformuoti ekonomiškai optimalią ir vartotojams palankią apsirūpinimo elektros
energija strategiją, Darbo grupė pateikė pasiūlymus ir įvertino galimas priemones, padėsiančias
užtikrinti konkurencingų bazinių elektros energijos generavimo pajėgumų sukūrimą saugiam,
diversifikuotam ir konkurencingam elektros energijos tiekimui pasiekti ir priklausomybei nuo
energijos importo ir kuro kainų svyravimų sumažinti.
Teisinė aplinka ir valstybės strateginiai tikslai energetikoje:
- Šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos
Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51, teigiama, kad remiantis
nuodugnia kompleksine energetikos sektoriaus raidos alternatyvų analize ir atsižvelgiant į
ilgalaikę perspektyvą plačiam politinių partijų susitarimui bus pateikta ekonomiškai
naudingiausia ir vartotojams priimtiniausia valstybės savarankiško apsirūpinimo
energijos ištekliais strategija, kurioje įvertinamos ir branduolinės energetikos
perspektyvos. Geriausia alternatyva turi būti pagrįsta sąnaudų ir naudos analize, siekiant
užtikrinti energetinį savarankiškumą ir mažiausią kainą (309 str.).
- Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu
Nr. XI-2131, kaip vienas iš nacionalinio saugumo interesų yra patvirtintas ekonominis ir
energetinis saugumas (8.5 str.). Siekiant užtikrinti energetinį saugumą – tvarų ir
nenutrūkstamą energijos teikimą – Lietuvos Respublikai būtina mažinti nacionalinių
energetikos sistemų priklausomybę nuo monopolinio išorės energijos tiekėjo ir sudaryti
sąlygas energijos išteklių diversifikacijai bei konkurencijai (16.6 str.).
- Vadovaujantis Lietuvos nacionalinio saugumo užtikrinimo pagrindų įstatymu,
aprūpinimas energetiniais ištekliais negali būti perduodamas šalių, iš kurių šie ištekliai
tiekiami, subjektų kontrolei.
- Europos Komisijos komunikate dėl energetikos veiksmų plano iki 2050 m. [KOM(2011)
885] įtvirtintos nuostatos dėl diversifikuotos ir subalansuotos energetikos plėtros, CO2
mažinimo siekiant AEI konkurencingumo didėjimo kartu mažinant jiems skiriamas
subsidijas.
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- Baltijos energijos rinkos jungčių plano (BEMIP) įtvirtintos nuostatos – sukurti tinkamai
veikiančią ir integruotą energijos rinką, sukurti būtiną energetikos infrastruktūrą, siekiant
užtikrinti konkurencingą, tvarią ir saugią energijos rinką ES Baltijos jūros regione.
Rezultatų vertinimo principai
Darbo grupės nuomone, priimant sprendimą dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės
strategijos tikslinimo ir galimų alternatyvų įgyvendinimo, būtina atsižvelgti į strateginius
valstybės tikslus ir pagrindines imperatyvias teisines nuostatas, tokiu būdu užtikrinant
efektyviausią ir vartotojams priimtiniausią, saugų bei patikimą išteklių tiekimą, t.y. tarpusavyje
suderinti:
- Importo ir vietinės gamybos balansą;
- Gamybos struktūrą (valdomus / nevaldomus būdus) su perdavimo sistemos balansavimo
poreikiais;
- Stabilų energijos tiekimą ir konkurencingumą;
- Galimas grėsmes, kylančias atsisakant savarankiškos elektros energijos gamybos,
įvertinant išorės grėsmes ir kitų šalių vykdomą politiką, technogenines ir kt. krizes;
- Subsidijų mechanizmą atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams ir vartotojams;
- Makroekonominę naudą:
o Investicijų kaštus ir viso gyvavimo ciklo veiklos kaštus;
o Tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą;
o Darbo vietų sukūrimą;
o Esamo potencialo ir infrastruktūros išnaudojimą.
Darbo grupės veikla
Darbo grupė gavo daugiau nei 20 institucijų rekomendacijas (PRIEDAS Nr. 1 „Darbo grupei
pateikti pasiūlymai“) ir optimalaus apsirūpinimo elektros energija scenarijams įvertinti
suformavo užduotį Lietuvos energetikos institutui (toliau – LEI). LEI buvo pavesta išanalizuoti ir
įvertinti Lietuvos elektros energetikos sistemos raidą ilgalaikėje perspektyvoje. Visagino
atominės elektrinės (toliau – Visagino AE) statybų tikslingumui įvertinti, šios elektrinės vaidmuo
buvo analizuojamas Baltijos šalių elektros energetikos sistemų perspektyvinės raidos kontekste.
Tokiam tikslui pasiekti buvo parengtas ir atnaujintas „MESSAGE“ modelis, kartu įvertinant
Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros energetikos sistemas, jų tarpusavio ryšius ir ryšius su
trečiosiomis šalimis, kartu analizuojant ir iš kogeneracinių elektrinių į centralizuotos šilumos
sistemas tiekiamą šilumą.
Atlikus elektros energijos ir centralizuotai tiekiamos šilumos poreikių ir gamybos analizę LEI
identifikavo 2 pagrindinius scenarijus:
(a) lankstų nebranduolinį;
(b) Visagino AE statybos.
Matematinių – ekonominių modelių pagalba išanalizavus daugiau nei 60 skirtingų apsirūpinimo
energijos ištekliais derinių, LEI pateikė šį įvertinimą:
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-

Esant palankioms elektros energijos importo sąlygoms1 daugiau privalumų turi lankstus
nebranduolinis scenarijus;

-

Esant nepalankioms elektros energijos importo sąlygoms daugiau privalumų turi
Visagino AE statybos scenarijus.

Lankstaus nebranduolinio scenarijaus skirtumai, lyginant su Visagino AE statybos scenarijumi,
esant palankioms elektros importo sąlygoms:


į tinklą tiekiamos elektros energijos savikaina 4–10 ct/kWh mažesnė;



vidutinės metinės investicijos 2011–2080 m. ~400 mln. Lt mažesnės;



ekonominis efektas elektros energetikos sektoriuje 2011-2080 m. 5–7 mlrd. Lt
(diskontuotų);



didesnis verslo konkurencingumas dėl mažesnių elektros kainų, kiti ekonominiai efektai.

Visagino AE statybos scenarijaus skirtumai, lyginant su lanksčiu nebranduoliniu scenarijumi,
esant nepalankioms elektros importo sąlygoms:


į tinklą tiekiamos elektros energijos savikaina 2–5 ct/kWh mažesnė;



vidutinės metinės investicijos 2011-2080 m. ~15 mln. Lt mažesnės;



ekonominis efektas elektros energetikos sektoriuje 2011–2080 m. ~3 mlrd. Lt
(diskontuotų), bet pradedantis reikštis tik po ~2030 m.;



lėšų poreikis prieš elektrinės eksploatavimo pradžią iki ~4 mlrd. Lt didesnis.

Esant palankioms elektros energijos importo sąlygoms, yra neišvengiamas elektros energijos
generavimo infrastruktūros Lietuvoje išlaikymas, pareikalausiantis papildomų kaštų (kuro
tiekimo kaštai, technologinių įrenginių darbingumo ir turto išlaikymas).
(PRIEDAS Nr. 2 „Elektros energetikos sistemos perspektyvinė raida ir Visagino AE ekonominio
efektyvumo vertinimas“)
Be aukščiau įvardintų tyrimų ir LEI analizės, Darbo grupė, vertindama Lietuvos energetikos
strategiją atsižvelgė į kitus esminius kokybinius ir kiekybinius vertinimo kriterijus:
1. Esama situacija: ypatingai didelė Lietuvos priklausomybė nuo importuojamų energijos
išteklių ir konkrečiai – elektros energijos importo. ES šalių elektros energijos importo
(tiek iš kitų ES šalių, tiek iš trečiųjų šalių) vidurkis siekia ~10-11 %. Lietuva importuoja
60–70 % elektros energijos (iš jų 2/3 – iš vieno tiekėjo). Tarptautinėje praktikoje šalis
laikoma energetiškai saugia, jeigu importuoja ne daugiau nei 10-15 % elektros energijos.
2. Atsinaujinančių energetikos išteklių plėtros galimybės (toliau – AEI) Lietuvoje: vėjo,
saulės ir/ar kitų AEI plėtra galima atsižvelgiant į technines ir ekonomines galimybes ir
nesukeliant žalos gamtai. Biokuro panaudojimo potencialas vertintinas atsižvelgiant į
centralizuotos šilumos poreikius bei resursų prieinamumą.
3. LITGRID atliktos analizės duomenimis, ilgalaikėje perspektyvoje savarankiška vietinė
generacija yra reikalinga siekiant užtikrinti Baltijos šalių elektros energetikos sistemos
1

Nesant aukštesnei nei prognozuota elektros energijos importo kainai, techniniams ar geopolitiniams tiekimo
sutrikimams ir kitoms neigiamai importo kainą veikiančioms sąlygoms.

3

adekvatumą ir pakankamus rezervus sinchroniškai jungiantis prie kontinentinės Europos
tinklų. Savarankiškos vietinės generacijos poreikis 2022 m., jeigu Lietuva dirbtų
sinchroniškai su kontinentinės Europos tinklais, apibrėžiamas trimis lygiais:
a. Techninis minimalus vietinės generacijos poreikis Lietuvoje dirbant sinchroniškai
su kontinentinės Europos tinklais siektų apie 25 % nuo metinio poreikio, tačiau tai
reikštų net 75 proc. elektros energijos importo apimtį.
b. Vietinė generacija Lietuvoje dirbant sinchroniškai su kontinentinės Europos tinklais
siektų 50 % metinio poreikio, jeigu įvertintume minimalų techninį lygį (25 %) bei
konkurencingą ar privalomai besisukantį rezervą vietiniuose generatoriuose (KHE,
KHAE ir kt.) ir atsinaujinančių šaltinių pagaminamą energiją, kurią privaloma
supirkti.
c. Ilgalaikėje perspektyvoje siektina vietinė generacija, reikalinga užtikrinti Baltijos
šalių sistemos adekvatumą, įvertinus rinkos ir geopolitinius aspektus bei kitų šalių
praktiką, turėtų siekti 70 % metinio elektros energijos poreikio.
Vietinės generacijos atsisakymo scenarijus yra nesvarstytinas dėl galimų grėsmių Lietuvos
energetiniam saugumui ir šalies energetinės sistemos stabilumui. Tokiu scenarijumi Lietuva
taptų priklausoma nuo išorinių elektros energijos tiekėjų stabilumo, kainų politikos, galimų
gamybos sutrikimų ir pan. Toks scenarijus prieštarautų Šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016
metų programai ir Lietuvos Nacionalinio saugumo strategijai.
Remiantis Vytauto Didžiojo Universiteto Energetinio saugumo tyrimo centro atliktu energetinio
saugumo tyrimu ir jame naudojama metodika (vertinant atskirų projektų įtaką energetiniam
saugumui) Lietuvos energetinis saugumas ateityje priklausys nuo pasirinkto apsirūpinimo
elektros energija scenarijaus arba šių scenarijų kombinacijos:
1. Elektros energijos importo atveju (statant tik apie 60 MW AEI elektrinių kasmet ir 2025
m. pilnai stabdant Lietuvos elektrinės 7 ir 8 blokus2) Lietuvos energetinio saugumo
koeficientas sumažėtų. Tai reikštų Lietuvos energetinio saugumo situacijos pablogėjimą
lyginant su dabartine energetinio saugumo padėtimi. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo
atveju importuojamos elektros energijos kaina gali būti priklausoma nuo elektros
energijos rinkos dalyvių bandymų trumpuoju laikotarpiu užtikrinti žymiai mažesnes
elektros energijos kainas, kai tuo tarpu ilguoju laikotarpiu (sumažėjus konkurencijai
rinkoje) elektros energijos kainos gali būti žymiai padidintos.
2. 2022 m. įvedus 1350 MW galios naujosios branduolinės elektrinės bloką (t.y. plėtojant
branduolinę energetiką) ir atsižvelgiant į Lietuvai proporcingai atiteksiančią 657 MW
dalį, energetinio saugumo koeficientas pagerėtų ir būtų ilgam laikui palaikomas
energetiškai saugiu laikytiname lygyje. Tai reikštų Lietuvos energetinio saugumo
situacijos pagerėjimą lyginant su dabartine energetinio saugumo padėtimi. Šiuo atveju
būtų užtikrintas ne tik energetiškai saugus Lietuvos apsirūpinimo elektros energija būdas,
tačiau atsirastų papildomų galimybių Lietuvai gauti pajamas iš elektros energijos
eksporto. Papildomai pažymėtina makroekonominė nauda Lietuvai.
3. Siekiant iki 2025 m. sparčiai plėtoti AEI (sparčios AEI plėtros atveju: bendra vėjo ir
kogeneracinių elektrinių galia 2025 m. pasiekia 1200 MW) bei įvykdžius plėtros planus
2

Dėl technologinių aspektų yra numatyta 2025 m. stabdyti LE 7 ir 8 blokus.
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2025 m. energetinio saugumo koeficientas nukristų ir tai grąžintų Lietuvą į maždaug
2010 m. situaciją bei reikštų Lietuvos energetinio saugumo situacijos pablogėjimą
lyginant su dabartine energetinio saugumo padėtimi.
4. 2018 m. išvedant senuosius Lietuvos elektrinės blokus iš eksploatacijos, jeigu būtų
priimti sprendimai nuo 2025 m. įvesti naują 450 MW galios bloką, kuris naudotų
gamtines dujas (gamtinėmis dujomis gaminamos elektros energijos plėtros atveju), ir
neribojant elektros importo bei patenkinant likusią dalį elektros poreikio energetinio
saugumo koeficientas lyginant su dabartine padėtimi padidėtų. Vėliau, išjungus
paskutinius LE blokus Lietuvos elektros gamyba tampa labai nediversifikuota, t.y.
pagrįsta iš esmės tik viena kuro rūšimi – gamtinėmis dujomis, o gaminamos elektros
kaina pasidaro stipriau priklausoma nuo taršos leidimų ir pirminio kuro kainų. Šios
aplinkybės sumažintų energetinio saugumo koeficientą ir jis palaipsniui mažėtų dėl dujų
kainų svyravimų.
(PRIEDAS Nr. 3 „Lietuvos energetikos plėtros scenarijų energetinio saugumo vertinimas“)
Apibendrinant teigtina, kad importo ir sparčios AEI plėtros scenarijai sąlygotų žemesnį
energetinio saugumo lygį nei dabar ir ilgalaikėje perspektyvoje mažiau prisidėtų prie strateginio
tikslo – didinti energetinį saugumą. Branduolinės energetikos vystymas suteiktų didžiausią
energetinį saugumą – tuo tarpu naujų kombinuoto ciklo dujinių blokų diegimas sąlygotų
mažesnius energetinio saugumo rezultatus. Taip pat pažymėtina, jog lyginant su kitomis
alternatyvomis, gamtinių dujų naudojimo atveju atsiranda didesnis neigiamas ilgalaikis poveikis
Lietuvos prekybos balansui.
Darbo grupės išvados
Įvertinusi valstybės strateginius tikslus bei išanalizavusi matematiniais – ekonominiais modeliais
pagrįstus skirtingus apsirūpinimo energijos ištekliais derinius, Darbo grupė teikia šias išvadas:
1. Darniai Lietuvos energetikos sektoriaus plėtrai užtikrinti ir Lietuvos priklausomybei nuo
elektros energijos importo sumažinti yra būtini konkurencingi elektros energijos
generavimo pajėgumai.
2. Turėtų būti laipsniškai mažinama šiuo metu subsidijuojama nekonkurencinga elektros
energijos gamyba Lietuvos energetiniam saugumui užtikrinti ir atsinaujinančiai
energetikai remti statant nuolat rinkoje veikiančius konkurencingus elektros energijos
generavimo pajėgumus ir ilguoju laikotarpiu atsisakant elektros energijos gamybos
rėmimo iš tarifo.
3. Bet kokios šiuo metu prognozuojamos elektros energijos kainos gali reikšmingai svyruoti
ilgalaikėje perspektyvoje. Todėl renkantis optimalų apsirūpinimo elektros energija
scenarijų prioritetine kryptimi turėtų būti orientacija į mažiausius gamybos kaštus ir
investicinių kaštų optimizavimas juos įvertinant trumpuoju laikotarpiu ir siekiant
ekonominio bei energetinio saugumo efekto ilguoju laikotarpiu.
4. Šiuo metu negalima galutinai įvertinti Visagino AE įtakos ir reikšmės Baltijos šalių
sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais ir Visagino AE rezervinės galios
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klausimų – galimi sprendiniai paaiškės šių metų rudenį užbaigus Baltijos valstybių
integracijos į ES vidaus elektros rinką ir galimų jungčių įrengimo galimybių studiją.
5. Kaip ekonomiškai labiausiai pagrįstas ir vartotojams mažiausią kainą sąlygosiantis
apsirūpinimo elektros energija scenarijus įvardintinas subalansuotas ir diversifikuotas
apsirūpinimas elektros energija, kuris yra paremtas:
 atsinaujinančių energijos išteklių plėtra,
 kogeneracinės energijos vystymu tam panaudojant vietinius energijos išteklius,
 elektros energijos gamyba iš diversifikuotų dujų tiekimo šaltinių,
 saugios branduolinės energetikos plėtra,
 diversifikuotu elektros energijos importu.
Darbo grupės siūlymai
1. Kaip ekonomiškai labiausiai pagrįstas ir vartotojams mažiausią kainą sąlygosiantis
apsirūpinimo elektros energija scenarijus įvardintinas subalansuotas ir diversifikuotas
apsirūpinimas elektros energija, kuris yra pagrįstas atsinaujinančių energijos išteklių
plėtra, kogeneracinės energijos vystymu tam panaudojant vietinius energijos išteklius,
elektros energijos gamyba iš diversifikuotų dujų tiekimo šaltinių, saugios branduolinės
energetikos plėtra ir diversifikuotu elektros energijos importu.
2. Visagino AE projekto tęstinumas galimas tik įgyvendinus papildomas sąlygas:
 sutartimi įteisinus regioninių partnerių dalyvavimą Visagino AE projekte, užtikrinti
projekto įgyvendinimo išlaidų, atsakomybės ir rizikos pasidalinimą;
 kartu su strateginiu investuotoju ir regioniniais partneriais užtikrinti maksimalų
projekto finansavimą žemiausiais kaštais iš tarptautinių finansinių institucijų bei
eksporto kredito agentūrų, tokiu būdu užtikrinant Visagino AE pagamintos elektros
energijos konkurencingumą;
 užtikrinti tęstinį ir išsamų visuomenės informavimą apie projektą, atsižvelgiant į tai,
kad projektas gali būti įgyvendintas tik esant nacionaliniam susitarimui dėl
racionalaus, konkurencingo, darnaus ir perspektyvaus elektros energijos tiekimo
užtikrinimo. Projektas turi būti vystomas naudojant moderniausią ir praktikoje
išbandytą branduolinę technologiją.
3. Vyriausybės iniciatyva siūlyti parlamentinėms politinėms partijoms pasirašyti platų
nacionalinį susitarimą dėl energetikos, taip maksimaliai depolitizuojant energetikos
sektorių ir užtikrinant ilgalaikių strateginių tikslų energetikoje įgyvendinimą.
4. Atsižvelgiant į sprendimą dėl darbo grupės išvadų ir pasiūlymų bei jų įgyvendinimo,
priimti sprendimą dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslinimo,
pakeitimų apimties ir jų įgyvendinimo.
5. Vystant projektus elektros energijos sektoriuje kartu su užsienio ir Lietuvos
investuotojais būtina užtikrinti investuotojų indėlį ir bendradarbiavimą pramonės bei
mokslo srityse.
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